
Autentikus felületek
Egyedi megjelenés

Cembrit Patina design line
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A Cembrit Patina  sorozat természetes és 
autentikus homlokzatburkolatok választékát kínálja 

egyedi jellemzőkkel. Minden egyes homlokzati 
tábla a természet egyediségét nyújtja. A természet 

ihlette változatok követik az idő és az évszakok 
változását. Folyamatosan változó. 

Mindig figyelemre méltó. 

A Cembrit Patina sorozat nem csak az építész 
elképzelését testesíti meg valamint  nem csupán a 
kiváló beépítés végeredményét tükrözi.  Kifejezi az 

épület és környezetének világát is.  
Természetes választásként a homlokzat az épület 
öregedésével érik- a kompromisszumok nélküli 

megjelenésért. 
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CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Minden de nem 
hétköznapi

Az építőipar folyamatosan fejlődik. Miért ne tenné 
ugyanezt a homlokzat is? 

Tekintsen egy homlokzatburkolatra, amely 
szokványosnak tűnhet de mégsem hétköznapi. 
Éveken át bízni lehet benne. Természetes, időtlen 
színekkel örvendezteti meg az épületet. Az idő 
múlásával tovább szépül és megváltoztatja az épület 
megjelenését.  Mindenki az egyedi megjelenést 
keresi, ebben a Cembrit Patina Original az ideális 
választás. 
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CEMBRIT PATINA ROUGH

Sima külső. 
Kemény belső.
Miért köt kompromisszumokat, ha lehet egyedi is?
Ez a Cembrit Patina Rough-val könnyedén megvalósítható. 

Tömör és bársonyos külső mögött a szálcement keménysége rejlik 
valamennyi lap egyediségével.  Élénk textúra  és elegáns színek kifejező 
megjelenést, de elsősorban karaktert kölcsönöznek az épületnek. 

A Cembrit Patina Rough egy adott típusú homlokzat de mégsem önálló. 
Kiválóan harmonizál pl. a Cembrit Patina Original  lapokkal, hogy az 
épület egy részének nyomatékos megjelenést biztosítson.  
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CEMBRIT PATINA INLINE

A változás időbe telhet, de néha csak egy napra 
van szükség. A Cembrit Patina Inline a Patina 
valamennyi tulajdonságával rendelkezik: a szálcement 
tartósságával és szilárdságával. Az idő múlásával  
garantált a gyönyörű patinás és természetes 
megjelenés. De a történet itt nem ér véget. A 
táblán lévő egyenesen mart mélyedések karaktert 
és változatos megjelenést adnak az épületnek 
köszönhetően a fény-árnyék hatásnak,  amely az idő 
múlásával változó színhatást biztosít az épületnek.
 A Patina Inline azoknak is jó választás, akik hisznek 
abban, hogy egy épület életre kelhet.

Séta a fény és 
árnyék határán.
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Személyiségek 
keveredése.
Minden egyes 
Cembrit 
Patina lap karaktert ad 
épületének. 
Illessze őket össze és a 
történet teljessé válik.

FACA D E1 0



FACA D E 1 1



A természetes 
választás.
– kivételes 
tartósággal.
A Cembrit Patina anyagában színezett homlokzatburkolati táblák 
karbantartásmentes szálcementből készülnek. 

A szálcement természetes anyag, amely cement, víz, ásványok és szálrost 
ötvözete. Tartósságának és kifejező megjelenésének köszönhetően 
megváltoztatja az építési trendeket szerte a világon.  

Minden táblát úgy terveztek, hogy rendelkezzen az alábbi 
tulajdonságokkal:
• Egyedi - a felület textúrájának finom variációival
• Tartós - ellenáll a mohásodásnak, szennyeződésnek és kopásnak
• Tűzálló - az emberek és az épület védelmében
• Karbantartás mentes – problémamentes
• Kezelt felület - ellenáll a penészesedésnek és gombásodásnak
• Folyamatosan változó - az idő múlásával ragyogó megjelenés

CEMENT HOMOK ÉS 
ÁSVÁNYI 
ANYAGOK

CELLULÓZ VÍZ
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A Cembrit Patina homlokzatok hasonlóak de 
egyenként mégis különbözőek. Az idő múlásával a 
szín nem változik csak a tábla felépítése és felülete,  
hogy kielégítse az építészek és beruházók igényeit 
szerte a világon, akik egyedi és hiteles megjelenést 
keresnek. 
A táblák összetétele azonos de mégis egyedülállók, 
Változnak az idő múlásával, hogy az épületet 
életben tarthassák. 
 

A változás jó. 
Karaktert ad.
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P 020

P 020

P 020

P 050

P 050

P 050

P 222

P 222

P 222

P 313 P 323

P 565 P 626

P 333

P 343

A színek nyomtatott megjelenése eltérhet a tényleges színektől.

Cembrit Patina Original

Cembrit Patina Rough

Cembrit Patina Inline

Cembrit Patina színválaszték

P 070

P 070

P 070

P 545

P 545

P 545

FACA D E1 6



Tulajdonságok

Cembrit Patina Original és Cembrit Patina Rough
Hossz 2500/3050mm
Szélesség 1192/1250mm
Vastagság 8mm
Súly 12.4 kg/m2

 Patina Original felület Természetes textúra  
Patina Rough felület                                      Strukturált, bársonyos 

Cembrit Patina Inline
Hossz 2500/3050mm
Szélesség 1192/1250mm
Lap vastagság 9.5mm 
Vastagság a mélyedésnél 8mm
Súly 14.1kg/m2

Felület                                                                        Vonalszerűen mart 

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA ROUGH

CEMBRIT PATINA INLINE
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Az átszellőztetett 
homlokzatburkolat
A Cembrit homlokzatburkolatok nemcsak egyediséget és 
minőséget nyújtanak. Tökéletes egészet alkotnak átszellőz-
tetett homlokzatburkolatként. Az átszellőztetett homlokzat 
hozzájárul az épület hőmérsékletének szabályozásához: 
nyáron a napfény és a hő visszaverődik az épületről, valamint 
a homlokzat mögötti szigetelés révén alacsonyabb  hőmérsék-
let veszteség lép fel a hideg időben. 
Ugyanakkor a természetes szellőzés minimalizálja a párale-
csapódást.
Az átszellőztetett homlokzatoknak számos további előnye van: 
• A tartószerkezet időjárással szembeni védelme 
• A csapadék elvezetése az épület szerkezetétől
•   Alacsony súlyú homlokzatként energiahatékony megoldás
•   Vékonyabb falszerkezet, mivel a homlokzat kevesebb helyet 
igényel
•   A homlokzati megjelenés rugalmassága a vízszintes és füg-
gőleges elhelyezési lehetőségnek köszönhetően
•   Karbantartás mentesség
•   Hosszú élettartam 

Ne habozzon. 
Látványtervezés és 
mintaigénylés. 
Próbálja ki az új látványtervezőnket és tekintse meg 
elképzelése miként valósul meg a következő épületen. 
Fedezze fel honlapunkon egyedülállóan széles ter-
mékválasztékunkat, ahol mintaigénylését is leadhatja. 
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Beépítési 
lehetőségek

Fa tartószerkezetre

Alumínium/acél tartószerkezetre

BIM
A BIM rajzok megtalálhatók 
honlapunkon. 

GARANCIA
A Cembrit garanciális feltételek 
elérhetőek weboldalunkon.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Kérjük töltse le az alkalmazástechnikai 
kiadványunk legújabb változatát.
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www.cembrit.com


